
Finanční nezávislost

5. část 

Proč být finančně nezávislý



Na konci kurzu budete znát směr k vaší finanční nezávislosti. 
Pokud jej budete udržovat – střelkou mířit za svým Severem, budete si svůj život vychutnávat. 

Budete mít čas na své záliby i odpočinek, prostě na vše, co považujete za důležité.

Proč být vlastně 

finančně nezávislým?

Proč se tímto tématem 

vůbec zabývat? 



Proč chceme být (i finančně) nezávislí?

Naší silnou vnitřní touhou je totiž 

touha po svobodě 

touha po nezávislosti.

Chceme se zabývat tím, co máme rádi 

a ne z povinnosti vydělávat peníze.

V dnešním světě plném vzájemné

závislosti to však s naší nezávislostí 

vypadá všelijak. 



Toužíme se kreativně vyjadřovat, nebýt roboti v práci. Být nezávislí. 
V naší fyzické realitě je důležitá finanční nezávislost, 

která tvoří podstavec a odrazový můstek k mnoha příjemným věcem, které jsou všude kolem nás. 
A když se cítíte příjemně, přitahujete další pozitivní věci do svého života. 

Potom se život postupně stává svátkem, nejen v určený den, ale každým dnem.



NIC NENÍ DŮLEŽITĚJŠÍHO, NEŽ SE CÍTIT DOBŘE

Tato věta je alfou a omegou 

veškeré naší činnosti a snažení 

a finanční nezávislost

tento pocit 

významně podporuje. 

Finanční nezávislost není 

o množství peněz, které získáte, 

ale o stylu života, který si zvolíte 

a který vám přinese spoustu 

volného času pro to, 

abyste dělali to, co dělat chcete.



•
Ten, kdo vydělává milióny a tráví v práci 80 hodin týdně, 

je v porovnání s tím, kdo „pracuje“ 2 hodiny denně a vydělává tisíce, chudák. 

Prostě ti, co tvrdě a hodně pracují, si peníze neužijí 

– kupují si drahé věci, kterými chtějí zaplnit svoji vnitřní prázdnotu 

– dělají práci, která je nebaví, ale vydělávají hromady peněz. 

Je to fenomén doby, která již je na ústupu. 

Mnoho pracovat znamená nevědět, jak pracovat snadněji a účinněji a možná i žít skromněji.

Je to daň, kterou vy platit nemusíte, pokud se k tomu rozhodnete. 

Budete totiž znát jinou cestu.

Tento kurz není o tom, jak kopírovat zbohatlé milionáře, 

kteří odcházejí na důchod s podlomeným zdravím. 

Nabídnu vám cestu, která vede jiným směrem.



Různé podoby finanční nezávislosti

Finančně nezávislí můžete být v případě

slušného finančního konta.

Kupovat si věci, po kterých toužíte, 

užívat si luxusních dovolených, 

oblékat se do značkových oblečení.

Pokud je to váš směr a přání, 

tento kurz vám poskytne informace, 

jak se k takovému stylu života dopracovat. 

Pokud „startujete“ z pozice finanční závislosti,

dluhů a jiných nepříjemností, 

tato cesta si vyžádá váš čas 

a také i vaši aktivitu v oblasti financí 

nebo podnikání. 



Různé podoby finanční nezávislosti

Jiná cesta k finanční nezávislosti může pro vás

vést opačným směrem – zvolit si takový

životní styl, jenž nevyžaduje vysoké náklady 

a který jste schopni zabezpečit 

se stávajícími nebo i menšími příjmy.

Tento druh finanční nezávislosti nevyžaduje

tolik času, jako ten předešlý, ani tolik úsilí.

Spíše rozumné vyhodnocení vaší náročnosti

na pořízení věcí a trávení volných chvil.

Více času pro sebe, méně práce, úspora

nákladů znamená i volnější styl života. 

K tomuto druhu finanční nezávislosti 

se vrátíme na konci kurzu.


